
บทสรปุโครงการ 
1. ประเภทโครงการนํารอ่ง Type A เน้นการจดัการเรยีนการสอนในลกัษณะ  Student Centered Learning Approaches  

2. กลุม่นกัศกึษาเป้าหมายระดบัปรญิญาโทชัน้ปีที ่2 จาํนวน 4 คน  ในสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร               

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3. โครงการเริม่เมือ่วนัที ่9 สงิหาคม 2559  มรีะยะเวลาในการดาํเนินโครงการ 4 เดอืน 

 กรอบแนวคิด (Conceptual Model) 

กิจกรรมในขัน้ตอนการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

เอกสารอ้างอิง 
- จาร ุคาํใจ รายงานการวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีน เรือ่ง: การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานในการศกึษากลยทุธร์ะดบับรษิทั (Corporate Strategy by Problem Based Learning : PBL),  

  [online] http://www.nrru.ac.th/student_center/admin/resource/file/pbl_article/manage/003.pdf 

- พมิพนัธ ์เตชะคุปต ์และ พเยาว ์ยนิดสีขุ, 2557, การจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21, หน้า 93-107 

- ยศวรี ์อิม่อโนทยั, 2554, รายงานการวจิยั เรือ่ง การพฒันาการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน (Problem Base Learning : PBL) คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ ปีการศกึษา 2554 

- Satrieva Champaratna, 2014, The Lifelong Learning Mindset Model of Private University, Undergraduate Students, Bangkok Metropolis, Journal of Behavioral Science Vol. 20 No. 1, pp.67-84  

ผลลพัธต่์อนักศึกษาท่ีเป็นเป้าหมาย/เข้าร่วมในโครงการ  
1) นกัศกึษาไดฝึ้กการคดิและปฏบิตัติามกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ โดยอาศยัปญัหาจรงิในการปฏบิตังิานของวชิาชพีนกัวทิยาศาสตรก์ารอาหาร 

      ทีพ่บในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและสถานการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้เป็นหลกั 

2) นกัศกึษามคีวามสนใจและใหค้วามรว่มมอืเป็นอยา่งด ีจากการใหน้กัศกึษาไดจ้บักลุม่ทาํการวเิคราะหแ์กไ้ขปญัหาในประเดน็ปญัหาต่างๆ 

สมรรถนะ 

(Competencies)  

ทักษะ 

(Skills)  

การรูจักตนเอง  

กระบวนการคิด  การแกปญหา  

การทํางานเปนทีม  

การส่ือสาร  

ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 
(Learning and Innovation) Skills 

ทักษะทางดานสารสนเทศ การใชส่ือและเทคโนโลยี 
(Information, Media and Technology Skills) 

ทักษะชีวิตและการทํางาน 
(Life and Career Skills) 

เน้ือหาวิชา หวัข้อบรรยาย กิจกรรม ประเดน็ปัญหา ตวัช้ีวดั การประเมินผล 

แนวคิดและหลกัการการ

วิเคราะหค์วามเส่ียงใน

อาหาร 

องคป์ระกอบในการวเิคราะห์

ความเสีย่ง 

-การประเมนิความเสีย่ง 

-การบรหิารความเสีย่ง 

-การสือ่สารความเสีย่ง 

วเิคราะหป์ระเดน็ปญัหาที่

มอบหมายใหแ้ละหาแนว

ทางแกไ้ขดว้ยตนเอง 

ปญัหาทีพ่บในสถานการณ์จรงิและ

สถานการณ์สมมตเิรือ่งการพบผูป้ว่ย

จากการรบัประทานหน่อไมป๊ี้ปใน

จงัหวดัน่าน (ดงัเอกสารแนบ) 

-ความรูค้วามเขา้ใจของนกัศกึษา 

-การนําเสนอและรายงาน 

-การตอบโจทยป์ญัหาในหอ้งเรยีน 

-ผลการทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

แบบ Rating Scale 

การประยกุตใ์ช้โมเดล

การประเมินความเส่ียง 

ชนิดของโมเดลทีใ่ชใ้นการ

ประเมนิความเสีย่ง 

-การเลอืกชนิดของแบบจาํลองที่

เหมาะสมสาํหรบัการประเมนิ

ความเสีย่งในสถานการณ์ต่างๆ 

การนําขอ้มลูสถติแิละขอ้มลูอา้งองิทาง

วทิยาศาสตรม์าทาํการประเมนิความ

เสีย่งจากโจทยป์ญัหา 

-ความรูค้วามเขา้ใจของนกัศกึษา 

-การนําเสนอและรายงาน 

-การตอบโจทยป์ญัหาในหอ้งเรยีน 

-ผลการทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

แบบ Rating Scale 

การจดัการความเส่ียง หลกัการจดัการความเสีย่ง -การเลอืกลยทุธแ์ละการ

ตดัสนิใจทีเ่หมาะสมกบัคา่การ

ประเมนิความเสีย่งทีไ่ดร้บัจาก

นกัประเมนิความเสีย่ง 

นําขอ้มลูการวเิคราะหก์ารประเมนิ

ความเสีย่งมาเปรยีบเทยีบกบั

สภาวการณ์ปจัจุบนัของประเทศเพือ่

เลอืกกลยทุธก์ารจดัการความเสีย่ง 

-ความรูค้วามเขา้ใจของนกัศกึษา 

-การนําเสนอและรายงาน 

-การตอบโจทยป์ญัหาในหอ้งเรยีน 

-ผลการทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

แบบ Rating Scale 

การใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอรส์าํเรจ็รปู

เพ่ือประเมินระดบัความ

เส่ียง 

ชนิดของโปรแกรม

คอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปูและ

หลกัการทาํงานเพือ่ประเมนิ

ระดบัความเสีย่ง 

-การคาํนวณคา่จาการขอ้มลูใน

รปูแบบต่างๆ 

-การใชแ้ปลผลขอ้มลูจากการ

คาํนวณ 

ทาํการสรา้งแบบจาํลองและคาํนวณคา่

ขัน้สงูดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์

สาํเรจ็รปูเพือ่ประเมนิความเสีย่งใน

ระดบัทีแ่มน่ยาํขึน้ 

-ความรูค้วามเขา้ใจของนกัศกึษา 

-การนําเสนอและรายงาน 

-การตอบโจทยป์ญัหาในหอ้งเรยีน 

-ผลการทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

แบบ Rating Scale 

กรณีศึกษา -สถานการณ์ในการประเมนิ

ความเสีย่งของประเทศและ

ต่างประเทศ 

ฝึกการวเิคราะหส์ถานการณ์

และเหตุการณ์ทีเ่ป็นปจัจุบนัเพือ่

ประเมนิความเสีย่งจาก

เหตุการณ์ทีซ่บัซอันขึน้ได ้

สามารถวางแผนการประเมนิความ

เสีย่งจากสถานการณ์ทีห่ลากหลายได ้

มทีกัษะการคน้ควา้หาขอ้มลูไดจ้าก

หลายๆแหลง่ทีน่่าเชือ่ถอื 

-ความรูค้วามเขา้ใจของนกัศกึษา 

-การนําเสนอและรายงาน 

-การตอบโจทยป์ญัหาในหอ้งเรยีน 

-ผลการทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

แบบ Rating Scale 

แผนการจดัการเรยีนการสอนแบบ Active and Lifelong Learning 

  - ชีแ้จงกระบวนการจดัการเรยีนการสอนแบบใหม ่

  - ฝึกทกัษะทีส่าํคญัใหแ้ก่ผูเ้รยีน ไดแ้ก่ การเขา้ใชโ้ปรแกรมต่างๆ  

  - นํากระบวนการจดัการเรยีนการสอนเขา้ทดลองใชก้บัผูเ้รยีน 

  - ประเมนิผลและสรปุผลการทดลองทีไ่ด ้

กระบวนการเรยีนรู ้

ทีจ่ะเปลีย่นนกัศกึษาเป็น  

Active and Lifelong Leaner  

แนวคดิการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง  

(Student-Centered Approach)  

ดว้ยวธิกีารแบบ Problem-Based Learning (PBL)  

ICT-Integrated Learning  

ความรูจ้าก

หอ้งเรยีนและ

การแกป้ญัหา

จรงิ 

ไดร้บัความรูจ้าก

ประสบการณ์แกป้ญัหาจรงิ 

ความรูจ้าก

อุตสาหกรรม

และแกป้ญัหา

จรงิ 
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